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آمریکایی ها ط��ی روزهای اخیر تحرکات قابل 
توجهی در قبال جمهوری اسالمی ایران داشته اند. 
آنه��ا زنجیره ای از مواض��ع و اقدامات علیه را علیه 
ای��ران ص��ورت داده و ت��الش کرده اند ت��ا چنان 
وانمود س��ازند که ایران در مجموعه  گسترده ای از 

نابسامانی ها و تنگناها قرار دارد. 
ترام��پ رئیس جمهور آمریکا فرم��ان اجرایی 
برقراری وضعی��ت اضطراری ملی در مورد ایران را 
برای یک س��ال دیگر تمدید کرد. از سوی دیگر در 
اقدامی دیگر علیه ای��ران پومپئو وزیر امور خارجه 
آمریکا با روس��ای ش��رکت های بزرگ نفتی جهان 
پش��ت درهای بس��ته دیدار می کند تا آنها را برای 
عرضه بیش��تر نفت به بازارهای آس��یایی و گرفتن 
مش��تریان ای��ران ترغی��ب کن��د. در همین حال 
»برایان هوک« نماین��ده وزارت خارجه آمریکا در 
امور ایران20 اس��فند ماه، مدعی شد که جمهوری 
اس��المی می خواهد عراق را به یکی از استان های 
ای��ران تبدیل کند. در این میان سرپرس��ت وزارت 
دفاع آمریکا که در نشس��ت کمیته نیروهای مسلح 
سنا حاضر شده، چین، روسیه، کره شمالی، ایران و 
تروریسم را مهمترین تهدیدات پیش روی پنتاگون 

توصیف کرد.
از سوی دیگر برخی منابع دیپلماتیک آمریکایی 
گفته اند، واشنگتن احتماال به شرط کاهش خرید، 
معافیت تحریمی واردکنندگان نفت ایران را تمدید 
خواهد کرد. در اقدامی قابل توجه س��یگال مندلکر 
رئیس دفتر تروریس��م و اطالعات مالی خزانه داری 
آمریکا ک��ه به »اتاق جنگ س��اکت« آمریکا برای 
نبرد با ایران ش��هرت یافت��ه برنامه های دفترش را 
تش��ریح کرد. او گفت: »زم��ان قابل مالحظه ای را 
ص��رف این ک��رده ام که اطمینان حاص��ل کنیم با 
تبدیل ش��دن به یک س��ازمان راهبردی، یکپارچه 
و مش��ارکتی از تم��ام توانمندی های اقتصادی مان 
برای دس��تیابی به بیش��ترین اثرگذاری راهبردی 
اس��تفاده می کنیم«. جالب توجه آنکه این ساختار 
ارتباط گسترده ای با ساختار اف.ای.تی.اف دارد که 
خود س��ندی بر سوء اس��تفاده آمریکا از این نهاد 
برای اعمال فش��ار بر ایران اس��ت و ش��اید یکی از 
دالیل مشروط س��ازی کانال مالی اروپا به تصویب 
اف. ای.تی.اف را می توان برگرفته از همین ارتباط 

دانست. 
در همین حال آمری��کا تحرکاتی را در عرصه 
منطقه داش��ته که به طور غیر مس��تقیم هدف آن 
ایران است. آمریکا اقدام به قرار دادن نام نیروهای 
مردم��ی حش��د الش��عبی در لیس��ت گروه ه��ای 
تروریس��تی ک��رد. همزمان انگلی��س نیز حزب اهلل 
لبنان را تروریس��م معرفی ک��رد. همچنین جرمی 
هانت وزیر خارجه انگلیس نیز در س��فر به یمن در 
دیدار با دولت مرکزی و مردمی یمن ش��رط پایان 
جن��گ را دوری انصاراهلل از حزب اهلل لبنان عنوان 
کرد. همزمان نیز عربس��تان نیز به نیابت از آمریکا 
ب��ه بمباران یمن پرداخت که در یک مورد 23 زن 

و کودک بی شهادت رسیدند. 
جالب توجه آنکه دیروز پومپئو رسما اعالم کرد 
از اقدامات سعودی در یمن نیز حمایت می کند که 
چراغ س��بزی برای کشتار بیش��تر است. همزمان 
با س��عودی در س��وریه نیز آمریکا با بمب فسفری 
س��وریه را هدف قرار داد که در یک حمله 50 غیر 
نظامی را به خاک و خون کش��ید. حال این سوال 
مطرح می ش��ود که چرا این اقدامات زنجیره ای از 
سوی آمریکا صورت گرفته است؟ در پاسخ به این 

پرسش چند نکته قابل توجه است.
 نخست آنکه هفته گذش��ته، رویدادی بزرگ 
در حوزه سیاس��ت خارجی ای��ران صورت گرفت و 
آن س��فر سه روز روحانی رئیس جمهوری اسالمی 
ایران به عراق بود. سفری که در کنار دستاوردهای 
اقتص��ادی، سیاس��ی ،امنیتی و فرهنگ��ی برای دو 
کش��ور حقارتی بزرگ را به آمری��کا تحمیل کرد. 
جهانیان این س��فر را سراس��ر موفقیت برای ایران 

و شکست برای آمریکا عنوان کرده اند.
دوم آنکه هفته گذشته مذاکرات میان ایران و 
اروپا برای اجرایی سازی کانال مالی مشترک برگزار 
شد و اقداماتی برای تحقق این طرح صورت گرفت. 
مجموع این دو موضوع، ناکامی های جدیدی را به 

آمریکا در برابر ایران تحمیل می سازد. 
ب��ا توجه ب��ه این ش��رایط می ت��وان گفت که 
آمریکا با اجرای زنجی��ره ای از اقدامات ضد ایرانی 
ب��ه زعم خود تالش دارد تا از یک س��و ش��یرینی 
توسعه مناس��بات ایران و عراق را به کام دو کشور 
تلخ سازد و از س��وی دیگر زمینه های ناکام سازی 
توافق��ات میان ایران و اروپا را گس��ترده تر س��ازد. 
البته در باب مسئله اروپا دو سناریو را باید در نظر 
داش��ت. اگر از این زاویه اس��تقالل اروپا به موضوع 
ن��گاه کنیم این اقدامات آمریکا نش��ان می دهد که 
عمال اجرایی ش��دن کانال مالی اروپا معنایی ندارد 
و صرفا امری روی کاغذ اس��ت اگر هم از این زاویه 
که اروپا و آمریکا می گویند اختالفاتشان تاکتیکی 
است به موضوع نگاه کنیم می توان گفت که آمریکا 
زمینه سازی برای توجیه بدعهدی های آتی اروپا را 

صورت داده است. 
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به یاد حاج »اکبر شریعت« 
که در روز »شهدا« آسمانی شد

خداحافظ آقای »کربال کربال ...«
نعیمه جاویدی

بعضی وقت ها سال 1363 می شود، 
تمام عمرت. وقتی تنها و غمگین در غم از 
دست دادن برادر 16 ساله شهیدت روی 
تپه ماهورها نشس��ته باشی و غِم نبودش 
در س��ینه ات چنگ بزند. چشمانت هزار 
بار پر ش��ود و دلت ماالم��ال هزار بغض. 
بخواهی های های برای عزیز ازدست داده ات 
اش��ک بریزی اما ش��رم کنی از شهدای 
کربال. خدا شرمت را بخرد و دلت را هوایی 
کند. از خاکریزها دلت را به کربال بکشاند. 
آن ق��در کریمانه که حس کنی روبه روی 
ضریح سیدالش��هدا)ع( ایستاده ای و دلت 
می خواه��د ب��رای اربابی ک��ه یک عمر از 
کودک��ی تابه حال نوحه خوان��ش بوده ای 
نفس گرم کنی، چش��م تر و شعر مهیا. با 
همان لباس خاکی رزمندگی دست ادب 
به س��ینه بایس��تی رو به کربال و شعر نو 
سروده ات بخوانی: »کربال کربال ما داریم 
می آییم« در تمام بیت های آن ش��عر، نام 
شهدای انقالب و دفاع مقدس را به نیابت 
از برادر شهیدت بیاوری و نوایت ماندگار 
ش��ود، آن قدر که به آن بگوین��د: »نوای 

جبهه ها«
حاج »اکبر ش��ریعت«، »نغمه خوان 
دارخوی��ن«! گاه��ی وقت ه��ا چقدر بین 
خواندن و رفتن فاصله هست، چیزی حدود 
33 س��ال. ظهر عاشورای سال 1363 که 
در قرارگاه »عاشورا« مداحی می کردی و 
کربال کربال ما داریم می آییم می خواندی، 
هیچ فکر می کردی 33 سال راه، هجران و 
آرزوی وصل پیش رو داری تا راهی کربال 
ش��وی؟ وقتی نوای تو را می گذاریم کنار 
وعده صادق ش��هید »ابراهیم هادی« که 
جاده را به دوس��تش نش��ان داد و گفت: 
»یک روزی می رس��د که مردم از همین 
جاده ها دسته دس��ته می روند کربال.« دل 
ما هم راهی و هوایی می شود. چه زیارتی 
بشود، تو »کربال کربال« بخوانی و ما رو به 
ضریح سیدالش��هدا)ع(، سالم شهدا را به 

ساالر شهیدشان برسانیم.
راس��تی همین چند س��اعت قبل، 
جمله ای می خواندیم که نوشته بود: مداح 
نوای »کربال کربال« چهره در خاک کشید. 
فکر کنم تو را نش��ناخته بود مثل خیلی 
از ما. اصاًل مگر نوحه ها می میرند؟! کربال 
کربالیت همیش��ه زنده است؛ گوش کن! 
صدایت را می ش��نوی از قطعه ش��هدای 
بهشت زهرا)س(، از سینه سوخته پدران 
ش��هدا. خبر داش��تی صدایت می چکد؟ 

یعنی اش��ک می ش��ود و می چکد وقتی 
مادری قاب عکس پس��ران ش��هیدش را 
دستمال می کشد و زمزمه می کند: »کربال 
کربال ما داری��م می آییم/ مفتح، حمید و 
حس��ین و محمدها دادیم...« ش��عرت را 
تغییر می دهد و نام 3 پس��رش را هم جا 
می زن��د توی یک��ی از مصرع ها. خیالش 
حتماً راحت اس��ت که »شریعت« دلگیر 
نمی شود که اگر می شد، نوحه ماندگارش 
را به نام شهدا گره نمی زد. چرا ما انقدر تو 

را می شناختیم و خبر نداشتیم؟
مداح کمتر شناخته شده اما محبوب 
جبهه ه��ا، زندگی خاکس��تِر یکنواختی و 
هیاهوی بسیار برای هیچ! روی زندگی ما 
پاشیده، ما را ببخش اگرچنان که باید یادت 
نبودیم. چقدر س��ادگی خانه و زندگی ات 
دوست داش��تنی بود، وقت��ی گفتی: »این 
سادگی را ترجیح می دهم. دلم نمی خواهد 
حرام و ح��الل کنم.« صداقتت مثل حبه 
قندی که آرام گوشه لپت با چایی نرم و آب 
می کردی، شیرین بود: »ماهی یک میلیون 
و 500 هزار تومان حقوق می گیرم، باالخره 
می گذارنم.« درست آن لحظه که خبرنگار 
می گفت که داروهایت گران است و احتماالً 
باید تمام حقوقت را پای خرید آن ها بدهی 
و گفتی: »نه! آن قدر نمی ش��ود، 250 هزار 

تومان می شود.«
حاج اکبر، گفته بودی »کربال کربال« را 
برای خودت نجوا می کردی، بیشتر شب ها. 
راستی چرا خودت را آن قدر گمنام کردی 
که حتی در شهری که زندگی می کردی 
خیلی ها فکر می کردند سال هاست شهید 
شده ای و خبری از تو نداشتند؟ نغمه خوان 
دارخوین شاید خیلی ها اگر جای تو بودند 
با همان مستند پخش شده از ظهرعاشورا 
و مداح��ی کربال کربال آن هم در س��النی 
پر از رزمنده های تش��نه شهادت و عزادار 
سیدالشهدا)ع( حاال حاالها برای خودشان 
برو و بیا می تراش��یدند. چرا تو این کمتر 
شناخته شده بودنت را به راه و رسم آن ها 
ترجی��ح دادی؟ فقط وقت��ی خبرنگارها 
خواس��تند یک جمله بی تعارف به مردم 
بگویی، گفتی ها را گفتی: »کربال...« حاج 
اکبر ما آن ش��ب پای تلویزیون تماشایت 
می کردیم. با ح��رف بی تعارفت گلویمان 
را بغ��ض گرفت و ب��ا بازخوانی نوحه 33 
سال قبلت بغضمان ترکید و چشممان تر 
شد، درست مثل حاال که نیستی. راستی 
چرا صدای��ت آن قدر پیر ش��ده بود، مگر 
نمی گویند: »صدا پیر نمی ش��ود؟« شاید 
تأثیر آن 33 سال انتظار بود، خدا می داند.

حاج اکبر، ما هم مثل تو شب های 
جمع��ه وقت��ی دلمان می گی��رد، رو به 
شش گوشه ارباب می خوانیم کربال کربال 

ما داریم می آییم... فارس

گزارش یک
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وزیر امور خارجه:

نازنین زاغری محاکمه شده 
و اقدامات انگلیس 

چیزی را تغییر نمی دهد
5

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تحلیل فلج کننده 
بدتر از 
تحریم فلج کننده است
2

مسلمان ستیزی در اروپا با به خاک و خون کشیدن ده ها نمازگزار ابعاد تازه تری گرفت

نماز جمعه خونین نیوزلند

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری:

سنگین ترین شکست تاریخ امریکا رقم خواهد خورد
لزوم بسیج حداکثری همه نیروها در مقابل تهاجم حداکثری دشمنان ایران

انقالبی گری پایانی برای 
دوگانگی بین خیر و شر؛

چشم ها را باید بست
رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای  انقالب مجلس خبرگان رهبری نکته ای قابل ج�اده 
تام��ل را بیان کردند و از دوگانه هایی صحبت کردند که در 
بزنگاه ها به س��راغ افراد می آید و برای رس��یدن به بهترین 
مس��یر راهی را پیش��نهاد دادند و گفتند که پاس��خ به این 
پرس��ش ک��ه چ��ه راه��ی را از دوگانه ه��ای پیش رویمان 
برگزینیم در منابع اسالمی ما روشن است، به نوعی اینطور 
بیان کردند که دچار نشدن به شک و تردید و انتخاب های 
نادرس��ت روشن اس��ت، اما الزم اس��ت که به این پرسش 
پاس��خ داد که این مس��یر برای چه افرادی روش��ن و بین 
اس��ت؟! چه کسانی به ظرافت و زرنگی می توانند سره را از 
ناس��ره تشخیص داده و فریب بزک و دست کش مخملی ها 
را نخورند؟! در این گزارش س��عی کردیم پاس��خ هایی برای 

سوال پیش رو بیابیم.

چانه زنی ها ادامه دارد؛

 تعیین دستمزد ۹۸
در ایستگاه آخر


